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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Nová síť má za sebou jeden z nejintenzivnějších roků svojí činnosti. Prověřila vše, na čem 
pracovala uplynulých 18 let a mohla tak zúročit zkušenosti, které přetavila v servis kultuře 
v jednom z nejtěžších období. Pokrývali jsme na plné obrátky potřeby, konzultovali a 
podíleli se na klíčových jednáních při záchraně a podpoře živé kultury.  
 
Přesto jsme se jako organizace naučili mnohé, poznali jsme nové způsoby komunikace a 
participace na důležitých procesech a změnách. Často jsme se museli rozhodovat takřka 
ze dne na den, ne-li z hodiny na hodinu.  
 
Štěstí se nás ale často drželo. A to i s 19. ročníkem festivalu Malá inventura, který se 
realizoval na plné obrátky jen pár dní před covidovou oponou, která se teprve po roce 
začíná pomalu zvedat.  
 
Ukázalo se, že pevné vazby, partnerství a přátelství drží i v těžkých dobách a že prostředí 
kultury, a hlavně lidé v něm, mají své zásady a hodnoty, na kterých se dá stavět zdravá 
společnost. A tu budeme potřebovat v blížících se dnech a měsících, ale také rocích a 
možná i celých dekádách. Kultura je pevná půda pod nohama, která pomáhá dodat 
potřebné jistoty a pocit, že někam patříme. 
 
I proto nás těší, že rokem 2020 můžeme konstatovat - prvně v historii naši činnosti - 
finanční jistotu následujících dvou let. Paradoxně v době, kdy bychom to nejméně čekali. 
Naši práci reflektuje nejen Ministerstvo kultury ČR, ale také zahraničí, zejména EHP - 
Norské fondy, ale také silný soukromý partner - dodavatel čistých energií Kolibřík a.s. I 
díky tomu nás nyní může podpořit každý v rámci komunitní podpory naší neziskovky a 
získá tak výhody i pro sebe. To dává smysl.  
 
Své aktivity tak překlápíme do roku 2021 s výhledem na budoucí 3 roky, ve kterých nás 
čekají důležitá rozhodnutí i v nasměrování a realizaci našich plánů nejen v poskytování 
služeb. Děkujeme všem, kteří s námi na té cestě jsou, a ještě budou a pevně věříme, že to, 
co děláme, má smysl.  
 
Za Novou síť  

 
 
               

Mgr. Adriana Světlíková - ředitelka organizace 
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PROJEKTY NOVÉ SÍTĚ 
 

//// NOVÁ SÍŤ - ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK 
 
Český kulturní network Nová síť sdružuje více než 25 organizací. V roce 2020 network 
získal dva nové členy - spolek SE.S.TA (Žďár nad Sázavou) a BuranTeatr (Brno), naopak 
po dlouholetém členství zaniklo ostravskému Cooltouru (ukončil činnost) a Opavské 
kulturní organizací OKO v Opavě (z důvodu odchodu iniciátora a hybatele kultury 
v Opavě Jana Kunzeho z této organizace). V kategorii Začínáme spolupráci jsme 
přivítali Sladovnu v Písku, naopak období navazování spolupráce tento rok skončilo 
organizacím AvantgArt ve Vratislavicích a ArtproProstor v Jablonci nad Nisou. Se 
zástupci obou organizací dále spolupracujeme prostřednictví nového typu spolupráce, 
který jsme nazvali Ve spojení. Úzkou vazbu tak udržujeme i s dalšími kulturními hybateli 
z regionů ČR jako je Šárka Zahálková, Martina Erbsová, Jan Kunze, ale i organizacemi 
Move Ostrava, Centrum pro kulturu a vzdělávání Blatná. Rok 2020 byl přes 
pandemickou situaci velmi bohatý na setkání, a to jak offline, tak online. 
 

 
Společný meeting Českého kulturního networku Nová síť v Plzeňské Moving Station 30. 11 – 1. 12. 2020 
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MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU V RÁMCI FESTIVALU MALÁ 
INVENTURA / 20. 2. 2020 / KAVÁRNA U HRDINŮ - PRAHA 
 
Festival Malá inventura je každoroční příležitostí pro dramaturgy a promotéry z celé 
České republiky vybrat si představení nového divadla pro své scény, festivaly, akce. Je 
setkáním nejen členů Českého kulturního networku Nová síť, ale i dalších zástupců jak 
odborné, tak laické veřejnosti. I proto byla do programu festivalu zařazena diskuse na 
téma programingu v regionech, která volně navazovala na setkání networku na konci 
roku 2019 ve Žďáru nad Sázavou, kde téma silně rezonovalo. Meeting v listopadu přinesl 
shodu členů v několika strategiích dramaturgie, které se staly odrazovým můstkem pro 
únorovou diskuzi. Přístupy, s kterými dramaturgové v regionech pracují, jsou například 
speciální programová linka, která mezi přístupnější program zařadí i obtížněji uchopitelné 
projekty; soustředění se na jeden typ divadelní produkce a její rozvíjení např. formou 
festivalu; nezanedbatelná role dramaturgů a vedoucích kulturních center a jejich kreativní 
přístupy směrem k divákovi (např. formou dramaturgických úvodů, či výprav za divadlem, 
apod.) 
 
Jaké jsou tedy další ověřené strategie, které mohou učinit nezávislé divadlo 
přístupnější? A jak zprostředkovat nové trendy v divadle místnímu publiku? 
 
Z diskuse vyšlo najevo, že odpověď ani na jednu z těchto otázek není jednoduchá a 
univerzální. Situace jednotlivých divadel, organizací, spolků je velmi specifická, jejich 
zázemí, aktuální cíle, ale i komunikace a vztahy s městy se liší. Postoj měst k podpoře 
kultury zřizované či oficiální a té nezávislé je odlišný. Liší se jak typem podpory, tak 
přístupem jednotlivých regionů. Z diskuse zaznívá, že oficiální a nezávislá kultura často 
užívá dva odlišné jazyky, kterými s diváky komunikují a mají v rámci jednoho místa / 
města různé podmínky k rozvoji, působení a formování diváka. To vše má vliv na 
dramaturgii a vztah s divákem. I když se ale výchozí podmínky liší, tak diskuse pomohla 
hledat typologie strategií, nebo jejich společné principy. 
 
Celý text ZDE. 
 
 
ONLINE SETKÁNÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / SKUPINA ČLENOVÉ 
NETWORKU / 20. 5. 2020 
 
Hlavními tématy online meetingu skupiny Partneři byla:  
• Strategie pro příští polovinu roku a diskuze nad případnými krizovými plány 
• Zapojení Partnerů do klíčových projektů 
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Přítomni: Markéta Málková, Terezie Petříčková, Jana Ryšlavá, Jiří Vydra, Bára Hodonická, 
Martin Musílek, Eva Kraftová, Marie Kinsky, Magda Petráková 
Za Novou síť: Magdalena Špačková, Adris Světlíková, Petr Pola, Tereza Rybová 
Omluveni: Zdeněk Závodný, Tereza Dvořáková, Libor Kasík, Hedvika Drenčeni, Jan Kunze 
 
 
ONLINE SETKÁNÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / SKUPINA ZAČÍNÁME 
SPOLUPRÁCI / 27. 5. 2020 
 
Hlavním tématem online meetingu byla Rekapitulace současných protiepidemických 
opatření a jejich vliv na činnost členů skupiny. 
 
Přítomni: Anna Strnadová, Kateřina Bohadlová, Honza Tomšů, Juraj Augustín, Karolína 
Fendrychová, Kateřina Špičková, Míša Sikorová, Broňa Winklerová, Kristýny Břečková, 
Honza Petružela 
Za Novou síť: Adris Světlíková, Petr Pola, Magdalena Špačková, Tereza Rybová 
Omluveni: Zdeňka Morávková, Pavel Matela, Jitka Jakubičková 
 
 
ČTVRTÝ MEETING SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI / 23. – 24. 8. 2020 / KUKS  
 
Společně s dalšími členy skupiny Začínáme spolupráci jsme měli možnost účastnit se 
posledního dne Festivalu Theatrum Kuks v krásné barokního krajině. Součástí setkání bylo 
nejen seznámení se s novými tvářemi, ale také prezentace novinek všech zúčastněných. 
Podstatnou část setkání tvořilo sdílení a otevření aktuálně řešených témat jednotlivých 
členů skupiny v souvislosti s nadcházející sezónou a také s přihlédnutím k situaci tématu 
Covid-19. 
 
Meetingu se zúčastnili: Anna Strnadová (ArtoproProstor), Kateřina Bohadlová (Theatrum 
Kuks), Honza Tomšů (Spolek Zlínský zvěřinec), Vendula Tomšů (Spolek Zlínský zvěřinec), 
Lenka Trantírková (Spolek Zlínský zvěřinec, Juraj Augustín (BuranTeatr), Simona 
Vaškovičová (BuranTeatr), Karolína Fendrychová (Naplaveno), Luboš Fendrych 
(Naplaveno), Míša Sikorová (CKV Blatná), Jan Petružela (Fujaré), Pavel Matela (Bohemia 
Farmstudio), Pavel Matoušek (Bohemia Farmstudio), Radka Zahradníková (DFKH), Ewa 
Zembok (DFKH). 
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MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / SKUPINA ČLENOVÉ 
NETWORKU / 17. 9. 2020 / OBECNÍ DŮM V PRAZE  
 
Nultý ročník jedinečné konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together zmapoval 
aktuální situaci kulturní obce, poukázal na mnohá fakta a přinesl řadu podnětů, ze kterých 
může nadále čerpat jak nezávislá kulturní scéna, tak zastupitelé samosprávy.  
 
První den se přednášející a debatující věnovali situaci v Praze, druhý den regionům ČR. 
Konference neměla ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve 
které se česká kultura momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou bylo 
vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše 
odstraňovat bariéry. 
 
V rámci dne věnovaného regionům diskutující vyzdvihli nutnou vazbu mezi hlavním 
městem a regiony. Jan Kunze poukázal na fakt, že právě v regionech je hlavní odbytiště 
pražské kultury, proto je úzká spolupráce nutná i zde. Zástupci regionů velmi ocenili pozici 
Nové sítě, která jako servisní organizace udržuje dialog a komunikaci, a to i mezi tzv. 
zřizovanou a nezřizovanou kulturou a v krizových situacích zastupuje nezávislou kulturu.  
 
To, že umění a kultura obecně je také práce, která má své neoddiskutovatelné 
ekonomické dopady, je pro mnoho zastupitelů veřejné správy stále ještě nepochopitelné 
a často i velmi abstraktní. I proto je podle Yvony Kreuzmannové v zájmu obou stran 
nastavit konstruktivní dialog, společný jazyk a důvěru. Jedině za těchto předpokladů je 
možné stavět další mosty. 
 
S výstupy a materiály z pražské konference se i nadále pracuje a budou sloužit jako 
základ pro další, první ročník, který se uskuteční v roce 2021 / 15. - 16. září.  
 
 
ONLINE IETM MEETING / 1. 10. 2020 / DIVADLO PONEC - PRAHA 
 
IETM – International Network for Contemporary Perfoming Arts je etablovanou evropskou 
sítí profesionálů z oblasti divadla a tance, na jejíž půdě se diskutují témata rezonující 
napříč Evropou, sdílejí se cenné zkušenosti a v neposlední řadě vytváří tlak na evropské 
instituce přímo v Bruselu. 
 
V roce 2020 historicky poprvé nebyla šance uspořádat běžný jarní a podzimní meeting, 
proto se bruselská kancelář rozhodla oslovit své členy k uspořádání místních setkání s 
diskusemi a propojením on-line napříč Evropou. 
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Jedním z 24 měst, kde se meeting uskutečnil byla i Praha, a to díky Tanci Praha/divadlu 
PONEC, který nabídl prostor pro online přenos programu IETM v divadelním klubu a k 
tomu otevřenou debatu v místním kontextu. „Na čem teď záleží?“ je hlavním tématem. 
Partnery jsou Institut umění – Divadelní ústav, Divadlo Archa a Nová síť. 
 
 
PODZIMNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 30. 11. – 1. 12. – 
MOVING STATION / PLZEŇ  
 
Pravidelné podzimní setkání bylo výjimečné nejen svou formou - polovina členů se sešla 
přímo v budově bývalé železniční zastávky, druhá polovina participovala na meetingu ze 
svých měst, ve kterých celoročně působí a vytváří kulturní program. Právě online formát 
nám usnadnil spojit se s významnými hosty - primátorem Plzně Martinem Baxou, 
primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou a vedoucí odboru pro kulturu v 
Královéhradeckém kraji Kateřinou Churtajevou. Tématem posledního meetingu roku 
2020 byla tvorba kulturních strategií a spolupráce mezi samosprávami a kulturním 
sektorem v regionech ČR. 
 
Hlavním tématem meetingu byly kulturní strategie, jedno z témat, které vzešlo z 
konference CULTURE GET-TOGETHER, kterou organizovala Nová síť v létě tohoto roku. 
Meeting byl vhodnou příležitostí pro první zmapování existence kulturních strategií a 
jejich funkčnosti v regionech. Během prezentací se objevilo mnoho dalších témat 
spojených s tvorbou strategií, kterým se Nová síť společně se svými členy bude věnovat 
během roku 2021. 
 
Během pondělního programu se členové již tradičně informovali o novinkách ve svých 
organizacích. Příspěvky byly nad očekávání inspirativní. I přes složité podmínky tohoto 
roku to v regionech kulturně žilo a organizátoři vytrvale hledali způsoby, jak kulturu i na 
dálku poskytovat. Vznikaly tak nové formáty kombinující video, audio nebo stream.  
 
Součástí meetingu bylo také hlasování o přijetí brněnského centra pro nezávislé scénické 
umění BuranTeatr mezi členy networku. Poprvé se setkání účastnil i Adam Langer, ředitel 
interaktivní galerie pro děti Sladovny v Písku. Sladovna může v budoucnu doplnit pestrou 
škálu organizací Nové sítě. 
 
Meetingu se zúčastnili: Martin Musílek (S radostí), Barbora Hodonická (Kontrapunkt), 
Markéta Málková – online (Rezi.dance), Tereza Dvořáková – online (Vzbuďme Vary), 
Tereza Hadravová - online (Vzbuďme Vary), Marie Kinsky (SE.STA), Zdeněk Jurčík 
(Tančírna), Kristýna Břečková – online (Industra), Libor Kasík (Uffo), Kateřina Špičková 
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(Jelení SKOK), Hedvika Drenčeni (Kredance), Jana Ryšlavá (Move Ostrava), Jiří Vydra 
(Valdštejnské imaginárium), Magdaléna Petráková - online (Luhovaný Vincent, Zlínský 
zvěřinec), Zdeněk Závodný (Divadlo 29), Adam Hruška (DIOD), Roman Černík (Moving 
station), Kateřina Bohadlová - online (Theatrum Kuks), Juraj Augustín (BuranTeatr), 
Karolína Fendrychová - online (Naplaveno), Luboš Fendrych - online (Naplaveno), 
Bronislava Winklerová - online (CKV Blatná), Jan Petružela - online (Fujaré), Pavel Matela 
(Bohemia Farmstudio), Adam Langer (Sladovna), Zuzana Vavřincová (host, vedoucí 
kulturního odboru Jičín). 

---- 
 
Členy Českého kulturního networku Nová síť v roce 2020 jsou Centrum pro 
otevřenou kulturu (Pardubice), Cooltour (Ostrava), DIOD (Jihlava), Kontrapunkt (Hradec 
Králové), Kredance (České Budějovice), Luhovaný Vincent (Luhačovice), Moving Station 
(Plzeň), Opavská kulturní organizace (Opava), Resi.dance (Komařice), S radostí (Varnsdorf), 
Valdštejnské imaginárium (Jičín), UFFO (Trutnov). 
 
V sekci Začínáme spolupráci jsme spolupracovali s ArtproProstor (Jablonec nad Nisou), 
AvantgArt (Vratislavice nad Nisou), BuranTeatr (Brno), Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná (Blatná), Farmstudio (Vysoká), Fujaré (Rožnov pod Radhoštěm), Jelení skok 
(Velvary), Industra STAGE (Brno), Naplaveno (Stružinec - Jistebnice), Tančírna v Račím 
údolí (Javorník), Theatrum Kuks (Kuks), Zlínský Zvěřinec (Zlín). 
 
Jsme ve spojení s Šárkou Zahálkovou, Martinou Erbsovou, Janem Kunze. 
 

 

//// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2020 
 
Desetidenní festival nového divadla, který se konal od 20. do 29. února na 21 místech 
v Praze, nabídl padesát divadelních inscenací, bohatý doprovodný program, 
networkingová a diskusní setkání a také řadu akcí pro děti. Uděleny byly i ceny Česká 
divadelní DNA osobnostem, jež mimořádným způsobem přispívají k rozvoji nového 
divadla. Festival oslovuje stále nové diváky, letos jich přišlo 6000. Celkově festival 
uvedl 98 akcí z toho 77 představení 50 divadelních inscenací. 
 
„Letošní Malá inventura byla výjimečná po všech stránkách. Festival trval deset dní a 
představil řadu pozoruhodných představení nejen pražské nezávislé scény,“ říká 
umělecký ředitel festivalu Petr Pola. „Malá inventura každoročně přináší to nejlepší z 
nového divadla nejen veřejnosti, ale i divadelním profesionálům. Především mám 
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velkou radost, že se festivalu stále daří získávat nové diváky a propojovat nezávislou 
divadelní a taneční scénu v Praze.“ 
 
„Velmi důležitá jsou i setkávání divadelních profesionálů, kterých na Malé inventuře 
opět proběhlo nesčetně,“ dodává ředitelka festivalu Adriana Světlíková. „Festival 
upevňuje spolupráci se zahraničím, ale také s regiony ČR. Přivítali jsme více než 120 
hostů z Česka, ale také například z Velké Británie, Španělska, Německa, Maďarska, 
Izraele, Řecka, Itálie, Polska, Litvy či Bulharska. Zrodila se tak celá řada nových 
divadelních spoluprací, to je také velmi důležitý úkol našeho festivalu.“ 
 

          Mapa festivalových míst 
 
Festival si vytyčil řadu cílů, které se podařilo kompletně naplnit.  

 
1) Festival prezentoval výběr nejvýraznějších projektů nového divadla, které 
vznikly v předchozím roce 

• celkově uvedl 50 výrazných projektů nového divadla 
• uvedl 7 výjimečných začínajících uměleckých skupin a zprostředkoval 

jejich první konfrontaci s mezinárodním publikem. Sekce Nová krev na 
scéně byla letos mimořádně úspěšná a výrazně zarezonovala mezi 
českými i zahraničními programery.  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//// UMĚNÍ    //// VZDĚLÁVÁNÍ    //// NETWORKING    //// ARTS ADVOKACIE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11 

• uvedl zahraniční umělce, kteří dlouhodobě žijí v Praze a české umělce, 
kteří tvoří v zahraničí – sekce Rezidenti. Letos poprvé programovaná 
otevřenou výzvou – čtyři výrazné projekty rovněž slavily úspěch mezi 
profesionály z Čech a zahraničí . 

• uvedl čtyři vybrané projekty z regionů ČR v pražské premiéře a zvýšil 
tak povědomí o tvorbě vznikající mimo metropoli. 

• akceleroval publicitu divadelních projektů a nejdůležitějších aktérů na 
nezávislé scéně v Praze (bylo zveřejněno více než 90 výstupů nejen 
v odborných, ale i ve veřejnoprávních a mainstreamových médiích – ČT 
1, ČT art, MF DNES, LIDOVÉ NOVINY, DENÍK METRO, DENÍK).   
 

2) Festival reflektuje nejnovější trendy na nezávislé divadelní scéně, 
motivuje k navazování nových spoluprací a vytváří kreativní prostor pro 
diskusi širších témat spojených s oblastí nezávislého / nového divadla 

• Ceny Česká divadelní DNA – bienálně monitorují, reflektují a oceňují 
počiny podporující a rozvíjející oblast nového divadla. 

• Projekt PRALIN – třetí rok spolupráce s organizací PAP Berlin vedle 
k výběru a hostování 13 členů delegace profesionálů z Berlína v 
Praze , uvedení 5 akcí z toho 3 představení z Berlína v Praze a 
prezentaci berlínské výpravy širší veřejnosti.  

• Festival sleduje stav a podmínky nezávislého divadla v Praze. 
Realizovali jsme 3 Guided Tours, které hosty festivalu provedly 9 
scénami pro současné divadlo v Praze. 

• Vytvořili jsme prostor pro nové spolupráce mezi festivalovými hosty a 
umělci v rámci burzy projektů Sbal ho!. Propojili jsme 22 umělců a 
uměleckých skupin a 48 profesionálů z domova i zahraničí .   

• Téma centrum / periferie – uvedli jsme panelovou diskusi na téma 
uvádění, zprostředkování a obhajoba současného divadla v regionech 
ČR, která silně rezonovala mezi profesionály z regionů , což doložila i 
vysoká účast zastoupených organizací, celkem 30 profesionálů z 15 
organizací.   

 
3) Festival rozvíjí obor na lokální, regionální i mezinárodní úrovni 

• Festival dále pokračuje do regionů ČR, v období září-říjen proběhly Malé 
inventury v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Opavě a v 
Karlových Varech. Pražské projekty tak mají možnost reprízování, 
celkově plánujeme 30 akcí, z toho 25 představení. 

• Festival dále podporuje vybrané výjezdy projektů do regionů ČR i 
zahraničí. Hned po skončení festivalu bylo rozjednáno reprízování 
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jednotlivých projektů v zahraničí, řešili jsme 40 výjezdů – Divadlo 
Acud Berlin (D), Nu Dance Bratislava (SK), L1 DanceFest Budapešť (H), Lev 
Gabriella – Tel Aviv (IZ), Spoffin street festival Amersfoort (NL), Fira 
Tarega (ESP), ACT Sofia (BLG), Zawirowania Dance Festival (PL), 
Plartforma (LT), Voila! Europe Festival London (UK) / i ČR - Dream 
Ostrava, Open Air Hradec Králové, Industra Stage, Festival Ohromné 
Maličkosti, Zlínský Zvěřinec, Městské divadlo Varnsdorf, Move in Station 
Plzeň, Dům umění města Brna ad. Situaci však změnila pandemie 
Covid19, v současné chvíli odhadujeme část domluvených výjezdů se 
uskuteční až v roce 2021.   

• Festival koordinuje mezinárodní spolupráce, které vedou k rozvoji a 
prezentaci českého nového divadla v zahraničí, aktuálně jednáme o 
4 přehlídkách českého divadla v zahraničí: A Part Festival (PL), Off 
Buhne Komplex Chemnitz (DE), Drama Panorama Berlin (DE), 
Kontrapunkt Festival (PL). 

 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
 

Zahájení 18. ročníku festivalu Malá inventura patřilo předávání 
cen Česká Divadelní DNA, které se udílí každé dva roky jako 
projev úcty výrazným osobnostem v oblasti nového divadla. Ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi kulturního networku Nová 
síť bylo ve Studiu Hrdinů předáno pět ocenění. 
 
Asociace nezávislých divadel ČR, režisér Jakub Čermák se 

spolkem Depresivní děti touží po penězích a Divadlo X10 se stali držiteli cen Česká 
divadelní DNA za mimořádný počin na poli nového divadla. Cenu za mimořádný 
dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získal časopis Svět a divadlo a 
Cenu za mimořádnou podporu a prezentaci české kultury v zahraničí obdržela 
zakladatelka a ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová.  
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  Slavnostní předávání cen Česká divadelní DNA 
§ Karel Král přebírá cenu za Svět a divadlo 
§ Yvona Kreuzmannová přebírá cenu za podporu 

české kultury v zahraničí   
§ Štěpán Kubišta přebírá cenu za Asociaci nezávislých 

divadel ČR 
§ Ewa Zembok a Kryštof Koláček přebírají cenu za 

Divadlo X10 
§ Jakub Čermák přebírá cenu za činnost v rámci 

skupiny Depresivní děti touží po penězích 

 
 

 
 
SHOWCASE NOVÉHO DIVADLA 
 

        
 
Malá inventura je přehlídkou nejvýraznějších projektů nového divadla, které vznikly na 
nezávislé divadelní scéně v Praze za uplynulý rok. Ve svém hlavním programu 
představil špičkové divadelní soubory reprezentující tvorbu 13 domovských scén 
festivalu (DOMOVSKÉ SCÉNY), etablované projekty českých a zahraničních umělců 
působících na pražské nezávislé scéně (TAŽNÍ PTÁCI a RESIDENTI) i talentované 
začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ). 
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Domovskými scénami 18. ročníku festivalu byly Alfred ve dvoře, A studio Rubín, Cross Attic, 
Divadlo Archa, Divadlo X10, DOX+, Meetfactory, NoD, Petrohradská kolektiv, PONEC - 
divadlo pro tanec, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce + Národní galerie - Veletržní 
palác. Dalšími scénami a místy, které se podílely na programu festivalu, byly Studio ALTA, 
Kavárna U Hrdinů, La Fabrika, Palác Akropolis, Studio Paměť, Werichova vila a pojízdný 
divadelní Autobuf na ostrově Štvanice.  
 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
 

Informační servis / Akreditovaní hosté získají servis po celou dobu 
festivalu. Poskytujeme veškeré relevantní informace o 
inscenacích, umělcích a scénách uváděných v rámci festivalu, 
ale i o kulturním zázemí v ČR a zprostředkováváme setkání se 
strategickými institucemi na české straně. Festival je jedním 
důležitým setkáním členů Českého kulturního networku Nová síť, 

kteří se festivalu účastní za cílem scoutingu nových představení. 18. ročníku festivalu se 
zúčastnili zástupci všech 25 organizací Českého kulturního networku Nová síť. 
Organizované a koordinované setkání tohoto druhu má významné důsledky na rozvoj 
kultury v regionech, ale i na cílenou spolupráci s Prahou a jejími částmi. 
 
Networkingové formáty festivalu Malá inventura: 

• Guided Tours umožňují festivalovým hostům lepší orientaci v městském terénu, 
kontaktně se seznámit s vedoucími pracovníky daných divadel, směřováním a 
aktuálním programem a zároveň vždy přesahují do obecnějších otázek stavu a 
vývoje současného divadla, aktuálních trendů, kulturní politiky a ekonomické 
roviny kultury či práci s publikem. V rámci festivalu proběhly celkem 3 Guided 
Tours a hosté mohli prozkoumat 9 pražských scén / MEETFACTORY, DIVADLO 
ARCHA, DIVADLO X10, PETROHRADSKÁ KOLEKTIV, VENUŠE VE ŠVEHLOVCE, 
PALÁC AKROPOLIS, ALFRED VE DVOŘE, DOX+, CROSS ATTIC). 

• Sbal ho! Bazar projektů: „seznamka“ umělců s divadelními promotéry umožňuje 
rychlé a účinné informování o nových projektech začínajících i zkušených umělců. 
Promotérům slouží jako nástroj ke scoutingu i navazování nových spoluprací. 
Propojili jsme 22 umělců a uměleckých skupin a 48 profesionálů 
z domova i zahraničí. 

• Festivalový večírek jako umělecký žánr. Každý rok dáváme příležitost jedné 
umělecké skupině, aby vytvořila originální umělecký koncept festivalového 
večírku. Vzniká tak událost na pomezí lidové slavnosti a umělecké intervence. 
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Letos jsme oslovili mladé umělce ze skupiny Praha není Česko, kteří proměnili 
Studio Hrdinů na regionální oblastní bál. 

• Společný oběd: Neformální setkání hostů festivalu a širší odborné veřejnosti, 
meeting point v polovině festivalu. 

• Meet Pralin: Neformální setkání s delegací berlínských profesionálů. Příležitost 
potkat hosty z Berlína, zorientovat se a navázat nové spolupráce.  

• Přednáška: Tématem letošní přednášky, která proběhla ve spolupráci s Show 
box festivalem v Praze, bylo divadlo v Norsku se zaměřením na mladé publikum 
Kjell Moberga a Ådne Sekkelstena. Kjell Moberg je lídrem projektu EU:T.E.E.N a 
dramaturgem festivalu Showbox. Ådne Sekkelsten je generální ředitel 
Scenekunstbruket a ředitel festivalu Showbox. 

• Panelová diskuze: Uvádění, zprostředkování a obhajoba současného divadla v 
regionech ČR. Tématem byly dramaturgické strategie a metody práce s publikem 
v rámci menších měst a otázka, jak zprostředkovat místnímu publiku nové trendy. 

 
Komunikační platforma PRALIN již třetím rokem spojuje Prahu 
s Berlínem v oblasti současného nezávislého divadla. V rámci 
festivalu Malá inventura 2020 jsme hostili 4 zástupce partnerské 
organizace PAP Berlin, 11 člennou delegaci profesionálů z 
Berlína, uvedli 5 akcí, z toho 2 představení, intervenci ve 
veřejném prostoru a prezentaci berlínské výpravy širší veřejnosti. 

 
 

Festival Malá inventura letos premiérově uvedl novou 
programovou sekci pro projekty, které vznikají a jsou uváděny 
v regionech ČR. Na základě open callu jsme vybrali projekty 
z Brna / Divadlo Feste: Johannes Hoffmann – Hals zu kurz/, Plzně 
/ Zuzana Burianová a JOHAN z.ú.: A kde ty bydlíš?/, Ostravy / 
Move Dance Company: PUZZLE/ nebo Rumburku / FysioART: 
Půlnoc v pohraničí / Mitternacht im Grenzgebiet/. 

 
Další vybraný doprovodný program: dílny pro děti THÉ-A-TÉR - 
herna pro rodiče s dětmi (1,5-5 let) je volně inspirovaná 
představením Papírrrr a vybranými umělci 20. století. Vedly 
Dagmar Chocholáčová – lektorka NGP a Linda Straub – Spielraum 
Kollektiv, přednáška JON ARNE MOGSTADA významného 
emeritního profesora Norské univerzity vědy a technologie na 
téma jak prezentovat vlastní výtvarná díla nebo 6 moderovaných 
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diskusí reflektující uváděná taneční představení (Dvě deci o tanci pořádané redaktory 
Tanečních aktualit). 

 
M a g d a l e n a  Š p a č k o v á ,  A n e t a  H l a d o v c o v á ,  T e r e z a  R y b o v á ,  A d r i a n a  S v ě t l í k o v á ,  P e t r  P o l a ,  S i m o n a  R y b o v á ,  F r a n t i š k a  J e s e n s k á  

 
MALÁ INVENTURA V REGIONECH ČR 
 
Jičín (Valdštejnská lodžie)     17. - 20. září 
Jihlava (DIOD)      1. - 3. říjen 
Karlovy Vary (Vzbuďme Vary)    7. - 10. říjen 
České Budějovice (Kredance)    17. – 20. prosinec 
 
Každé ze tří měst divákům představilo výběr představení nového divadla i inspirativní 
počiny aktérů s vazbou na kulturní scénu v daném městě. Termínově první z festivalů 
nového divadla v regionech, Malá inventura v Jičíně se bohužel z důvodu omezení 
vyplývajících z opatření spojenými s pandemií Covid19 tento rok neuskutečnila. 
 
J ihlava: 
Přehlídku nového divadla v jihlavském DIODu zahájilo představení Iluzionista od Wariot 
Ideal. Opera, western, balet i horror. Nenapravitelný milovník divadla a notorický amatér 
předvádí během jednoho večera vše, co by chtěl každý znalec scénických umění vidět.  
V pátek Diod rozezněl populární táborské duo Kalle, držitelé ceny Anděl a nominovaní na 
ceny Apollo a Vinyla. V sobotu diváky čekala “jedna velká báseň na jevišti“, jak tvrdí sami 
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tvůrci projektu na pomezí fyzického divadla, performance a slampoetry Words of 
Apology. Divadelní uskupení Ufftenživot nevystoupilo v Jihlavě poprvé, tentokrát s 
inscenací, ve která je hledáním sama sebe ve světě, který „vrní, pípá, vibruje a zahlcuje“. 
Festival zakončilo nedělní představení pro děti a jejich rodiče. Těšit se mohli diváci na 
loutkovou pohádku o medvědovi, který putuje lesem a hledá vhodné místo k bydlení Kde 
budeme bydlet? od uskupení tvůrců vi.TVOR. 
 
Karlovy Vary:  
Malá inventura letos vůbec poprvé zamířila do Karlových Varů. Spolek Vzbuďme Vary, 
který budí od roku 2015 karlovarskou kulturu z letargie a podporuje odvahu ke kreativitě 
a aktivismu si k premiéře Malé inventury připravil velmi zajímavý program. 
První ročník Malé inventury měl v Karlových Varech 7. 10. zahájit surrealistický kabaret 
legendárního karlovarského divadla Divadlo bez Dirky s představením Jedna, dva tři, čtyři, 
50, 60. Bohužel z důvodu nemoci byl uveden jiný titul Kabaret 54. 
 
V pátek 9. 10. proběhlo Hravé odpoledne s Marianou Tutschovou, které diváky provedlo 
světem slovních hříček, fantazie a ilustrace. Večer patřil divadlu Anička a letadýlko a jeho 
Small Talk - devět aktovek, které odkrývají nečekané vrtochy osudu a divák se ocitá na 
tobogánu hereckých výkonů a autorských písní. 
 
V sobotu, 10. října jsme se vydali za polární kruh společně s Československými klacky a 
jejich představením Nejmenší ze Sámů. Loutkové představení o životě v drsném, ale 
kouzelném kraji Sámů, je určeno pro děti. V sobotu také diváci mohou navštívit Tvůrčí 
kavárenskou dílnu s Pavlínou Vargovou. Malá inventura v Karlových Varech završí večer 
korejské zenové poezie Prázdné hory jsou plné větru a deště s Leonem Havlíčkem a 
Jitkou Čechovou.  
 
České Budě jovice:  
Poslední letošní zastávkou festivalu Malá inventura byly České Budějovice. Po roce se 
Malá inventura opět vrátila do nového prostoru VÝMĚNÍK1, který byl právě v rámci 
loňského ročníku slavnostně otevřen. VÝMĚNÍK1 již rok slouží pro prezentaci divadelních 
představení, rezidenční pobyty umělců, pohybové kurzy a workshopy a jiné akce. 
Dramaturgie festivalu musela reagovat na třetí vlnu pandemie, která s sebou nesla zákaz 
kontaktních kulturních akcí. Festival omezil program na živou venkovní projekci 
divadelního projektu Fuga 89 a streamované Stand Up vystoupení Underground 
Comedy. 
 
MEDIÁLNÍ OHLASY: ZDE 
 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//// UMĚNÍ    //// VZDĚLÁVÁNÍ    //// NETWORKING    //// ARTS ADVOKACIE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18 

//// PRALIN 
 
Propojuje nezávislou divadelní scénu v Praze a Berlíně, iniciuje vznik nových společných 
projektů a výměn, informuje o uměleckých aktivitách na jednotlivých scénách a otevírá 
další možnosti spolupráce mezi blízkými městy. Festival Malá inventura každý rok 
představí nezávislé projekty, umělce a umělecké skupiny, které do Prahy přinášejí nové 
impulzy nebo jinak obohacují nezávislou uměleckou scénu v Praze. 

 
AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU PRALIN V ROCE 2020:  
 

● 18. 2. Spuštění webu Pralin.org 
● 21. – 25. 2. MALÁ INVENTURA 2020, PRAHA / uvedení 5 uměleckých akcí, z toho 

dvou představení, delegace 15 berlínský profesionálů včetně Janiny Benduski, 
programové ředitelky PAP Berlin, prezentace účastníků delegace, Guided Tours, a 
další navazující program 

● 19. 5. – 24. 5.  PERFORMING ARTS FESTIVAL 2020, BERLIN / festival se uskutečnil 
ve speciální online formě, proběhla online prezentace projektu Pralin a diskuse 
nad propojováním mezinárodních festivalů – v panelu zasedli Adriana Světlíková a 
Petr Pola, hosté z Prahy měli příležitost absolvovat online verzi Guided Tours. 

● 10. 8. výběr dalšího ročníku participantů programu Staff Exchange 
● 15. - 7. 9. CULTURE GET-TOGETHGER, PRAHA / nultý ročník konference o 

spolupráce v kultuře – online vystoupily za organizaci partnerské konference 
Industry Get-Together Berlín Janina Benduski a Felizitas Stilleke. Konference byla 
streamovaná a příspěvky na české straně opatřené anglickými titulky pro snadné 
užití na berlínské straně.  

● 1. - 3. 10. INDUSTRY GET TOGETHER, BERLÍN / 6 profesionálů z Prahy pracujících v 
oblasti nezávislého živého umění během networkingového eventu 
organizovaného PAP. Na zahájení konference promluvila Adriana Světílková a 
ředitel odboru kultury MHMP Jiří Sulženko. Přítomný na místě za projekt Pralin byl 
Petr Dlouhý, za umělce Nela Kornetová. Jednotlivých panelů a pořadů konference 
se z Prahy dále online zúčastnili Ewan McLaren a Jiří Šimek.  

● 16. 12. SEMINÁŘ PRO BERLÍNSKÉ UMĚLCE hledající spolupráci v Praze / plánování, 
struktura financování, produkční zázemí 
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● CELOROČNĚ: Staff Exchange, na základě open callu vybráno 6 účastníků z obou 
měst, 3 společná setkání a dále individuální spolupráce; konzultace a síťování 
zájemců o spolupráci Praha – Berlín. 

 
Projekt realizují Nová síť z.s. (Praha) a Performing Arts Program (Berlín) za podpory Česko-
německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Institutem umění 
- Divadelním ústavem, Goethe Institutem Prag, Českými centry, PerformCZech. 
 
 

//// ART-IN-RES 
 

ART-IN-RES je online portál, který 
zprostředkovává informace o možnostech 
rezidenčních pobytů v oblasti performing 
arts 
 
Nová síť z.s. spustila na přelomu roku 2020 a 
2021 online portál rezidenčních míst v ČR 
ART-IN-RES.  
Portál se zaměřuje na oblast divadla, tance, 

performance a nového cirkusu, s plánovaným rozšířením o další umělecké oblasti. Rádi 
bychom, aby nabízel kompletní informace o rezidenčních místech a aktuálních výzvách, a 
byl vyhledávaným místem nejen pro umělce z ČR, ale i ze zahraničí. Forma uměleckých 
rezidenčních pobytů je dnes již běžnou součástí přípravy uměleckých projektů po celém 
světě. Většina zemí disponuje online rozcestníkem, který by propojoval umělce s 
poskytovateli rezidenčních prostor a pobytů. V České republice však dosud tato možnost 
chyběla, proto vznikl tento online portál ART-IN-RES, který bude sloužit: 
   

• umělcům hledajícím rezidenční pobyt  

• rezidenčním prostorům ke zveřejňování aktuálních open callů 
• jako vstupní brána pro zahraniční umělce a profesionály z oboru, kteří hledají 

základní informace o uměleckém provozu v ČR 
 

V tuto chvíli je součástí webového portálu celkem 30 rezidenčních míst z celé České 
republiky a soustavně se přidávají další.  
 
Rezidenční místa: Bohatická Rychta, Bohemia Farmstudio, Bubec, BuranTeatr, Cirqueon, 
Comoedien-Haus Kuks, Cross Attic, Diod, Divadlo Kolowrat, Divadlo na cucky, Hraničář, 
Jatka 78, Káznice, Klub Letka, Komunitní centrum Blatná, Kredance, Městské divadlo 
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Varnsdorf, Move Ostrava, Moving Station, Naplaveno, Rezi.Dance, SE.S.TA – Zámek Zďár 
nad Sázavou, Sladovna Písek, Studio ALTA, Švestkový Dvůr, TEP39, UFFO, Valdštejnská 
lodžie, Velvarská kostka, Zámek Luhačovice. 
 
Součástí nabízených služeb portálu je rovněž mini-program, který umožní realizaci 
residenčních pobytů v rámci sítě center zaregistrovaných na tomto portálu. Rezidenci 
budou moci získat individuální umělci i umělecké skupiny dle požadavků otevřené výzvy. 
Samozřejmostí je, že vybrané rezidence budou finančně podpořeny, a to jak na straně 
místa poskytujícího prostor, tak umělce / umělecké skupiny. Vycházíme z dobře 
zaběhlého modelu Visegradského rezidenčního programu, který Nová síť za Českou 
republiku spravuje. 
 
První výzva programu ART-IN-RES bude zveřejněna začátkem ledna 2021. Po předběžných 
rešerších očekáváme velký zájem. Zvažujeme zvýšení počtu rezidencí, které celkově 
během roku podpoříme na 10 – 12 projektů ročně. 
 
Vývoj portálu ART-IN-RES bychom rádi směřovali v příštích letech k zahraniční spolupráci 
s podobně fungujícími rezidenčními sítěmi v Evropě. 
     

 

AKTIVITY NOVÉ SÍTĚ 
 

//// PORADENSTVÍ, MEDIÁTORSTVÍ, ARTS ADVOKACIE 
 
Celoročně poskytujeme konzultace v oblasti grantových výzev a žádostí, financování a 
produkce či networkingových příležitostí. Z tohoto důvodu vznikl program bezplatných 
konzultací, své zkušenosti jsme tento rok využili zejména při konzultacích spojených 
s programy na podporu umělecké obce v době covidové pandemie.  
 

• poskytování bezplatných konzultaci se vlivem pandemické situace přesunulo 
zejména do online prostředí, přesto jsme v mezidobí poskytovali konzultace i 
standardním způsobem, tedy živě. Realizovali jsme tak 62 hodin konzultací. Dále 
jsme realizovali 55 hodin online konzultací.  

• V souvislosti s opatřeními proti pandemii jsme měli zřízenou telefonickou 
konzultační linku, zejména na podzim zájem přesahoval naše možnosti. Linka 
byla plně vytížená čtyři dny v týdnu 6 hodin denně. Konzultování zajišťovaly 4 
osoby, které se v poskytování informací střídaly. Další informace jsme sdělovali 
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zejména přes facebook.  
• březen – prosinec / aktivity spojené s pandemií Covid 19 a s tím spojená jednání 

zasedání a konferencí na úrovni státních příspěvkových organizací jako je IDU, 
městských zastupitelstev, Ministerstva kultury České republiky; vystupování 
ředitelky Nové sítě Adriany Světlíkové v rámci ITI.  

• 19. 11. a 9. 12. seminář Daně a účetnictví pro neziskové organizace / paní 
Nebuželská 22 Hlav 

• 24. 11. seminář vyúčtování grantů / online - začátečníci a pokročilí 
• účast na řadě akcí, jejichž smyslem bylo pozvednout úroveň kulturní politiky a 

zasadit se o důstojné financování kultury v ČR 
• aktivity spojené s podporou regionální kultury, mediátorství v případě sporu 

kulturních aktérů s veřejnou správou, představiteli krajů, apod.  
• Největší aktivita spojená s Arts advokacií je momentálně pořádání konference 

Culture Get-Together (nultý ročník proběhl v září 2020) viz níže.  

 
 

//// CULTURE GET-TOGETHER  
 
Nultý ročník konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together zmapoval aktuální 
situaci kulturní obce, poukázal na mnohá fakta a přinesl řadu podnětů, ze kterých může 
nadále čerpat jak nezávislá kulturní scéna, tak zastupitelé samospráv a MKČR.  
 
Konference se konala 16. - 17. 9. 2020 v Obecním domě v Praze. První den se přednášející 
a debatující věnovali situaci v Praze, druhý den regionům ČR. Konference neměla ambice 
vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve které se česká kultura 
momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou bylo vytvořit komunikační 
kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry.  
 
Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together byla spolupráce v kultuře. 
Každý z přednášejících dostal osm minut, během kterých představil svoji zastřešující 
organizaci a nastínil, jaké problémy ho/ji nejvíce trápí ve vztahu k mezikulturní spolupráci. 
Formát konference je inspirovaný berlínskou konferencí Industry Get-Together Berlin, jejíž 
organizátoři se s Prahou z důvodu pandemie spojili pouze telemostem. Zahájení tak 
patřilo Janině Benduski, ředitelce Performing Arts Programme Berlin, předsedkyni 
německé Association of Indipendent Perfoming Arts a jejím kolegům, kteří pohovořili o 
původních ambicích při zakládání konference v Berlíně. 
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Konference byla určena profesionálům v oboru (oborovým organizacím, nezávislým 
profesionálům v kultuře, umělecké obci, odborné veřejnosti), zástupcům samosprávy měst, 
pracovníkům Ministerstva Kultury ČR, kulturním referentům grantových řízení. Na 
konferenci vystoupili mezi jinými náměstek pro řízení sekce živého umění Milan Němeček, 
radní pro kulturu HLMP Hana Třeštíková, primátorka města Jihlavy Karolína Koubová, 
ředitel odboru pro kulturu a cestovní ruch HLMP Jiří Sulženko a zástupci oborových 
organizací a odborné obce, ad. 
 
Partnery konference byly Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Mezinárodní 
divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, 
Performing Arts Programm Berlin, Magistrát hlavního města Prahy a jednotlivé oborové 
organizace, které na konferenci vystoupily. Konference je součástí projektu PRALIN- 
kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem. Nad projektem převzala záštitu radní pro 
kulturu paní Hana Třeštíková. 
 
Celková zpráva včetně odkazu na video záznam všech speakerů zde.  
 

 
Adriana Světlíková zahajuje konferenci. Foto: archiv Nové sítě 

 
 

//// PROGRAM NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2020 
 
Příležitost pro mladé umělce, nové umělecké skupiny a čerstvé absolventy uměleckých 
škol. Výběr probíhá prostřednictvím open callu. Mladí umělci na sebe každý rok poutají 
zvláštní pozornost. Mezi stálice nezávislé scény s pevně danou uměleckou historií vnášejí 
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nové impulzy a prvky oživení. Nová krev svými uměleckými prvotinami stimuluje 
představivost a navozuje očekávání spojená s dalšími cestami nového divadla do 
budoucna. 
 
Všechny vybrané projekty dostaly příležitost prezentovat se v rámci festivalu Malá invetura 
v Praze, nepříznivě však zasáhla pandemie Covid19, která zmrazila řadu rozjednaných 
uvedení v regionech ČR i zahraničí. Přes tuto nepřízeň se podařilo uvést řadu repríz 
jednotlivých představení v regionech ČR zejména Prefaby a Nejmenší ze Sámů. 
 

• Československé Klacky: Nejmenší ze Sámů 
• Juraj Mitro: Cesta kolem mého pokoje 
• Eva Urbanová: Ženy z hlíny 
• 8lidí: Press Paradox 
• Michaela Stará: Parazit 
• Nitish Jain and collective: Spoonfed 
• Mir.theatre + Plata Company: Prefaby 
• bonus: Praha není Česko 

 
 
//// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  
Realizovali jsme 71 výjezdů projektů: 
 

l Kill Will – Zasekávák Praha 12. 1. / 1 uvedení 
l Prefaby – Divadlo Lampion Kladno 13. 1. / 2 uvedení 
l Cesta kolem mého pokoje – Leitnerka Brno 23. 1. / 1 uvedení 
l Prefaby – Divadlo Lampion - Kladno 3. 2. / 2 uvedení 
l Nejmenší ze Sámů – Jablonec nad Nisou 8. 2. / 1 uvedení 
l Království – Studio Paměť Praha 9.2. / 1 uvedení 
l Press paradox – Měkuc Mělník 27. 2. / 1 uvedení 
l Nejmenší ze Sámů – Deziluze Pivovar Březnice 27. 6. / 2 uvedení 
l Kaleidoscope – Open Air Program Kontrapunkt Hradec Králové 27. 6. / 2 uvedení 
l Kaleidoscope – UFFO Trutnov 1. 7. / 1 uvedení 
l Prefaby – Chrudim Loutkářská Chrudim 3., 4., 5., 6. 7. / 19 uvedení 
l Kaleidoscope – Centrum kultury a vzdělávání Blatná 6. 7. / 1 uvedení 
l Kaleidoscope – REZI.DANCE Komařice 25. 7. / 1 uvedení 
l Nejmenší ze Sámů – Kukokli Horní Vítkov 25. 7. / 2 uvedení 
l Lžička pod nos – Chrudim Muzeum loutkářských kultur 15. 8. / 4 uvedení 
l Prefaby – Chrudim Muzeum loutkářských kultur 15. 8. / 4 uvedení 
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l Prefaby – PřeMostění Most 26. 8. / 6 uvedení 
l Prefaby – Offenzíva Ostrava 27. a 28. 8. / 2 uvedení 
l Lžička pod nos – Worldfest Jičín 5. 9. / 3 uvedení 
l Prefaby – Festival Divadlo Plzeň 10. 9. / 4 uvedení 
l Nejmenší ze Sámů – Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 12. - 13. 9. / 2 uvedení 
l Kaleidoscope – Kredance České Budějovice 15. 9. / 1 uvedení 
l Prefaby – Hradec Králové Impuls 18.9. / 4 uvedení 
l Jožka Lipnik – Studio Hrdinů Praha 28.9. / 1 uvedení 
l Kill Will – Studio Paměť 4.10. / 1 uvedení 
l Jožka Lipnik – Studio Hrdinů 19.12. / online uvedení 

 

 
8 lidí: Press Paradox, foto: Oskar Helcl 

 
 

//// STUDIO 26 
 
Prostor pro zkoušení, workshopy a semináře: prostor poskytujeme za dotované ceny pro 
přípravu a realizaci projektů nezávislého divadla v Praze, a dále pro účely pořádání 
workshopů, seminářů a veřejných akcí jiného charakteru.  
 

• Studio 26 pravidelně využívají umělci vybraní do programu Nová krev na scéně; 
součástí programu je garantovaných 20 hodin měsíčně pro každý projekt formou 
rezidenčního pobytu. 	

• 6. - 7. 1. 2020 - Tanec Praha pronájem zkušebny pro evaluační setkání 
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• 15. 1. 2020 – Juraj Mitro – zkoušení představení Cesta kolem mého pokoje (Nová 
krev)  

• Každé úterý a čtvrtek - kurzy herectví / David Stejskal  
• Ňun a Ví, Divadlo utlačovaných a Nastya Kindasumptuously ze spolku T-art 
• 5. 2. 2020 – Máme otevřeno 2020 
• Ženy z hlíny (Nová krev), Festival Malá inventura (přípravy festivalu) 
• 16. 2. – 19. 2. 2020 – nácvik předávání cen Česká divadelní DNA 
• Každé úterý a čtvrtek - kurzy herectví / David Stejskal 
• Ňun a Ví, Divadlo utlačovaných a Nastya Kindasumptuously ze spolku T-art 
• Začátek března - kurzy herectví David Stejskal 
• Nastya Kindasumptuously ze spolku T-art 
• 6. 3. - 9. 3. 2020 - Studio Hrdinů – zkoušení představení Ferrante Fever 
• 15. – 16. 4. 2020 – Jakub Urban (Tantehorse: physical mime theatre)  
• Podpora studentů HAMU (Barbora Ješutová, Ester Trčková, Andrea Vykysalá) 
• 20. 4. - 28. 4., 1. – 3. 5., 10. 5. 2020 - Eva Urbanová (Nová krev) 
• 4. – 5. 5. 2020 - Zkouška představení Divadla D-Art 
• 4. 5. 2020 – zkouška představení Divadla Pocity 
• 3. 5. - 8. 5. 2020 - nazkoušení nového projektu Třetí prostor / Third space 
• 22. 5., 24. 5. 2020 - zkoušení představení Divadla FORUM 
• 25. 5. – 31. 5. 2020 – zkoušení představení divadelního souboru Akolektiv Helmut 
• V průběhu měsíce května podpora studentů HAMU (Barbora Ješutová, Ester 

Trčková, Andrea Vykysalá) 
• 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2020 - Herecké kurzy s Davidem Stejskalem 
• 1. 6. a 5. 6. 2020 - Eva Urbanová (Nová krev) 
• 17. 6. 2020 - Divadlo FORUM 
• V průběhu července každé pondělí probíhaly večerní herecké kurzy Davida 

Stejskala 
• Celý srpen zkoušení Studia Damúza z.s. (celkem 130 hodin), každé pondělí 

herecké kurzy Davida Stejskala, a celý měsíc využívala Studio 26 také tanečnice 
Eva Urbanová v rámci programu Nová krev 

• Každé zářijové pondělí využíval Studio 26 Ivo Chládek pro své herecké kurzy 
• 10. - 11. 9. - workshop Tanec Praha 
• 14. - 18. 9., 21. - 24. 9. - Regina Hofmanová (celkem 36 hod.) 
• Během celého měsíce dále využívali Studio 26: tanečnice Nhung Dangová 

(soubor Ňun a Ví), Hana Strejčková 
• (FysioART), Anna Benháková (rezidence), Srdcem zapsaný spolek a spolek Třetí 

prostor // Third Space 
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• na přelomu měsíce září a října využívalo zkušebnu Studio Hrdinů 
• 2. - 4. 10. - Nhung Dangová a soubor Ňun a Ví 
• 6. - 8. 10. - rezidence Anna Benháková 
• 5. - 9. a 12. - 16. 10. - Regina Hofmanová (celkem 40 hod.) 
• během celého měsíce října využívala Studio 26 tanečnice Eva Urbanová v rámci 

programu Nová krev (celkem 42 hod.) Několikrát studio využila i tanečnice Mirka 
Eliášová, Petr Mikuláš (Divadlo FÓRUM) a Juro Mitro (program Nová krev) 

• 2. - 3. 11. - Eva Urbanová 
• 4., 12. 11. - Mirka Eliášová 
• 14 - 30. 11. - zkoušení projektu Pičusův poslední mejdan / Anička a letadýlko 
• 24. 11. - seminář vyúčtování grantů / online 

 
 

//// VISEGRAD PERFORMING ARTS RESIDENCIES 
 
Nová síť z.s. je partnerem programu rezidenčních pobytů pro Performing Arts v 
zemích Visegradu. Každoročně vypisujeme pro Českou republiku výzvu a 
kontaktujeme zejména partnery Českého kulturního networku Nová síť, kteří 
následně poskytují své prostory a zázemí pro zájemce o rezidenční pobyty.  
 
Z České republiky vyjedou dva umělci: Šimon Klus pojede do Bakelit Multi Art 
Centre Foundation (HU) a Michala Piskačová do Stanica Žilina-Záriečie (SK). Do 
České republiky naopak míří několik umělců z Maďarska a Polska, mezi hostící 
organizace na českém území patří: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, 
Paradox z.s., Farmstudio, Alfred ve dvoře / Motus, Divadlo na cucky, Studio ALTA. 
 
 

//// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE+NOVINKY Z REGIONŮ  
 
Série rozhovorů s inspirativními osobnostmi zejména z regionů ČR publikované v 
pražském čtrnáctideníku pro divadelníky – Divadelní noviny a v kanálech Nové sítě.  
Rozhovory, glosy, aktivity nejen členů networku. V roce 2020 vyšlo 7 rozhovorů s 
osobnostmi, které „hýbou“ kulturním děním a 5 informativních novinek z regionů ČR. 
 
Blog Nová síť informuje 
 

l No. 32 / Karolína Plachá: spolek Naplaveno 
l No. 33 / Lukáš Jiřička: platforma Terén 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//// UMĚNÍ    //// VZDĚLÁVÁNÍ    //// NETWORKING    //// ARTS ADVOKACIE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27 

l No. 34 / Nová síť: Uvádění, zprostředkování a obhajoba současného divadla v 
regionech ČR 

l No. 35 / Pavel Matela: Viděti vira vířit prach 
l No. 36 / Kateřina Klička Špičková: Je třeba především vytrvat 
l No. 37 / Ewa Zembok: Přeji si, aby se v Kutné Hoře začalo ve velkém chodit na 

alternativní kulturu 
l No. 38 / Rozhovor s Kateřinou Churtajevou o tvorbě kulturní strategie pro 

Královéhradecký kraj. 
 

Novinky z regionů 
 

Kultura v regionech v době koronaviru; Krajský hit. Hra na mrtvého brouka nebo 
na šípkovou Růženku?; Zima v regionech; Léto v regionech; Podzim v regionech 

 
 

//// DALŠÍ AKTIVITY   
 
Máme otevřeno v Nové síti  
Nová síť se již počtvrté připojila k veřejné akci Máme otevřeno, která probíhá 
v rámci projektu Art District Praha 7. Připravili jsme si rozšířenou verzi konzultací pro 
širokou veřejnost a prezentovali prostor pro zkoušení. Měli jsme otevřeno 5. 2. 2020. 
 
 

 
Simona Rybová, Aneta Hladovcová, Petr Pola, Adris Světlíková, Lucie Šeflová, Petr Dlouhý, Tereza Rybová, Magdalena Špačková, Tereza Lacmanová. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 
Mgr. Adriana Světlíková 
Předsedkyně Nová síť z. s., finanční management, ředitelka festivalu Malá inventura, koordinátorka 
networku, konzultantka a spolupráce se zahraničím 

 
Mgr. MgA. Petr Pola, PhD. 
Místopředseda Nová síť z. s., koncepce a dramaturgie, umělecký ředitel festivalu Malá inventura 

 
Bc. Tereza Rybová 
Produkce Nová síť z.s., Malá inventura 

 
Bc. Aneta Hladovcová 
Produkce Nová síť z.s., Malá inventura, Pralin 

 
Mgr. Magdalena Špačková 
Koordinátorka Českého kulturního networku Nová síť, koordinace hostů na fest. Malá inventura (leden – 
říjen) 

 
Petr Kiška 
Technická produkce Nová síť, Malá inventura 

 
MgA. Anna Strnadová 
Koordinátorka Českého kulturního networku Nová síť (od října 2020) 

 
Mgr. Simona Rybová 
PR Nová síť z.s. (leden – květen), PR festivalu Malá inventura 

 
MgA. Anežka Pondělíčková  
PR Nová síť z.s. (květen - prosinec) 

 
Františka Jesenská 
Office manažerka, Studio 26, 

 
Markéta Palečková  
Účetní, externí spolupráce  
+ externí spolupracovníci jednotlivých projektů 
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Rok Měsíc IČ
1 x

Osadní 26
Praha 7
170 00

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v plném rozsahu NOVÁ SÍŤ, z.s.

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

1 146AKTIVA CELKEM 268Součet A. až D. 1 1 146

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Stálá aktiva Součet B.I. až B.III. 3

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5. 4

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 5

B.I.2. Ocenitelná práva 6

B.I.2.1. Software 7

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 8

B.I.3. Goodwill 9

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nedokončený dl. nehmotný majetek

11

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

12

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5. 14

B.II.1. Pozemky a stavby 15

B.II.1.1. Pozemky 16

B.II.1.2. Stavby 17

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek
a nedokončený dl. hmotný majetek

24

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26

B.III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. 27

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 30



čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 33

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36

C. 1 139Oběžná aktiva 268Součet C.I. až C.IV. 37 1 139

C.I. Zásoby Součet I.1. až I.5. 38

C.I.1. Materiál 39

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40

C.I.3. Výrobky a zboží 41

C.I.3.1. Výrobky 42

C.I.3.2. Zboží 43

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45

C.II. 8Pohledávky 63Součet II.1. až II.3. 46 8

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 50

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 52

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 53

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 55

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 56

C.II.2. 8Krátkodobé pohledávky 6357 8

C.II.2.1. 6Pohledávky z obchodních vztahů 6058 6

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60

C.II.2.4. 2Pohledávky – ostatní 361 2

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 62

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 64

C.II.2.4.4. 2Krátkodobé poskytnuté zálohy 365 2

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 67

C.II.3. Časové rozlišení aktiv 144



čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

C.II.3.1. Náklady příštích období 145

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 146

C.II.3.3. Příjmy příštích období 147

C.III. Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. 68

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70

C.IV. 1 131Peněžní prostředky 205Součet IV.1. až IV.2. 71 1 131

C.IV.1. 33Peněžní prostředky v pokladně 1572 33

C.IV.2. 1 098Peněžní prostředky na účtech 19073 1 098

D. 7Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3. 74 7

D.1. 7Náklady příštích období 75 7

D.2. Komplexní náklady příštích období 76

D.3. Příjmy příštích období 77



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

1 146PASIVA CELKEM 268Součet A. až D. 78

A. -335Vlastní kapitál -315Součet A.I. až A.VI. 79

A.I. Základní kapitál Součet I.1. až I.3. 80

A.I.1. Základní kapitál 81

A.I.2. Vlastní podíly (-) 82

A.I.3. Změny základního kapitálu 83

A.II. Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2. 84

A.II.1. Ážio 85

A.II.2. Kapitálové fondy 86

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 87

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91

A.III. Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2. 92

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 93

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 94

A.IV. -315Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -227Součet IV.1. až IV.2. 95

A.IV.1. -315Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -22796

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98

A.V. -20Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -8899

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B. + C. 1 481Cizí zdroje 583Součet B. + C. 101

B. Rezervy Součet B.1. až B.4. 102

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103

B.2. Rezerva na daň z příjmů  104

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

B.4. Ostatní rezervy 106



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

C. 1 481Závazky 583Součet C.I. až C.III. 107

C.I. Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9. 108

C.I.1. Vydané dluhopisy 109

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 112

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 116

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 117

C.I.8. Odložený daňový závazek 118

C.I.9. Závazky – ostatní 119

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

C.II. 1 481Krátkodobé závazky 583Součet II.1. až II.8. 123

C.II.1. Vydané dluhopisy 124

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128

C.II.4. 94Závazky z obchodních vztahů 131129

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 131

C.II.7. Závazky – podstatný vliv 132

C.II.8. 1 387Závazky ostatní 452133

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137

C.II.8.5. 1 387Stát – daňové závazky a dotace 387138

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 65139

C.II.8.7. Jiné závazky 140



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

C.III. Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2. 148

C.III.1. Výdaje příštích období 149

C.III.2. Výnosy příštích období 150

D. Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2. 141

D.1. Výdaje příštích období 142

D.2. Výnosy příštích období 143

nezisková organizace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: 31.12.2020
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Osadní 26
Praha 7
170 00

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

NOVÁ SÍŤ, z.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Skutečnost v účetním obdobíOznačení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2
884Tržby z prodeje výrobků a služeb 7891I.

Tržby za prodej zboží 2II.

A. 5 740Výkonová spotřeba 5 7133

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4

C. Aktivace (-) 5

D. 12Osobní náklady 1616

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 7

35Ostatní provozní výnosy 538III.

F. 5Ostatní provozní náklady 99

-4 838Provozní výsledek hospodaření (+/-) -5 041I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 10*

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 11IV.

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13V.

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 14

Výnosové úroky a podobné výnosy 15VI.

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17

4 860Ostatní finanční výnosy 4 97318VII.

K. 42Ostatní finanční náklady 2019

4 818Finanční výsledek hospodaření (+/-) 4 953IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 20*

-20Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -88* (ř. 10) + * (ř. 20) 21**

L. Daň z příjmů 22

-20Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -88** (ř. 21) - L. 23**

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24

-20Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-)

-88** (ř. 23) - M. 25***

5 779Čistý obrat za účetní období 5 815I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 26*

nezisková organizace

31.12.2020

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:


